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Introdução: A implantação de Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) engloba o 

cuidado especializado de forma contínua, empregando materiais específicos e tecnologias 

necessárias ao diagnóstico, monitorização e tratamento de crianças em estado crítico de saúde, 

o que contribui significativamente na evolução e prognóstico de crianças com quadros graves. 

No contexto amazônico, uma das causas de admissão da UTIP são as queimaduras, que estão 

entre os principais tipos de trauma infantis, sendo a quarta causa de morte e o principal 

mecanismo por líquido escaldante em acidentes domésticos1,3. Este tipo de trauma pode 

afetar tanto o físico quanto o psicológico, além do fato de que nas crianças as queimaduras 

apresentam uma gravidade maior, proporcionalmente à lesão que ocorre em adultos2. Isto 

ocorre devido ao potencial das respostas metabólicas intensas do organismo da criança 

ocorrendo a Disfunção de Múltiplos Órgãos e Sistemas (DMOS) primária, afetando os 

sistemas imunológico, renal, cardiovascular, musculoesquelético, hematológicos etc. nos 

primeiros sete dias e ,após esse período, ocorre uma resposta a estímulos antigênicos, que 

levam a uma resposta inflamatória sistêmica, favorecendo o desenvolvimento de infecções, 

também conhecida como DMOS secundária2,3. No processo de reabilitação do paciente 

pediátrico com queimadura, que ocorre desde a admissão até a alta da UTIP, cabe aos 

profissionais envolvidos proporcionar qualidade de vida, bem estar, funcionalidade e alívio de 

dor, tal como o Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional, que podem atuar de modo 

transdisciplinar, a fim de oportunizar um cuidado integral, holístico e contextualizado sobre a 

problemática do paciente. Objetivos: Descrever a atuação da Fisioterapia e da Terapia 

Ocupacional no processo de reabilitação dos pacientes com queimaduras internadas na 

Unidade de Terapia Intensiva pediátrica pela visão do residente. Descrição da Experiência: 

A experiência foi desenvolvida no contexto de urgência e emergência no trauma em um 

hospital de referência na região Norte, que atende a grande demanda de pacientes queimados 

da região metropolitana de Belém, mais precisamente na UTIP, composta por cinco leitos, 

atendendo lactentes até 16 anos de idade. A UTIP é composta por uma equipe 

multiprofissional, que contém Pediatra, Enfermeiras, Técnicos de Enfermagem, Psicóloga, 

Assistente Social, Nutricionista, Farmacêutica, Fonoaudióloga, Fisioterapeuta e Terapeuta 

Ocupacional, que em conjunto visam o desenvolvimento do cuidado de qualidade e integral a 

clientela assistida no setor, principalmente com a efetivação das visitas multiprofissionais 

beira leito onde são discutidas as metas e apaziguadas a serem alçadas na evolução do plano 

de tratamento. Destaca-se que no processo de reabilitação, os profissionais da Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional seguem uma estrutura de prática clínica que envolve 0desde avaliação 

até a construção e implementação do Plano Terapêutico Individual, estabelecendo problemas 

ativos, problemas potenciais de risco, metas e condutas a serem realizadas dentro do tempo de 

internação em que o paciente for submetido, dependendo do nível e da gravidade da lesão 

ocasionada pela queimadura. O Terapeuta Ocupacional avalia os aspectos que interferem no 
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desempenho das ocupações de maneira satisfatória e independente e que dificultam o 

desenvolvimento neuropsicomotor dos pacientes pediátricos. Para tanto, faz-se necessário 

identificar as habilidades de desempenho remanescentes, tal como processuais, motoras e de 

interação social. O Plano Terapêutico Individual gira em torno da possibilidade de alcance da 

independência nas atividades de vida diária e na promoção do brincar, assim como na 

prevenção de deformidades e/ou contraturas devido as retrações cicatriciais advindas da 

queimadura, por meio da prescrição, confecção e utilização de dispositivos de Tecnologia 

Assistiva, como órteses e adaptações para vida prática. Por outro lado, o Fisioterapeuta avalia 

o comprometimento da função respiratória, bem como os aspectos ventilatórios, 

expansibilidade pulmonar, configuração toracoabdominal ou até mesmo necessidade de 

suporte ventilatório, e função motora como a força muscular, grau de mobilidade, trofismo, 

déficits de equilíbrio, déficits posturais, alterações de marcha, entre outros e a partir disso 

traça um Plano Terapêutico Individual voltado para o favorecimento funcional respiratório e 

motor desses pacientes evitando reduzir ou evitar os déficits motores, como retrações 

teciduais, hipotrofismo, alterações posturais, levando em consideração as possibilidades de 

introdução de atividades lúdicas. Resultados: Observou-se na UTIP a grande demanda de 

pacientes vítimas de queimaduras de média e grande extensão, com profundidade de segundo 

e terceiro grau, devido os principais mecanismos de trauma por líquidos escaldantes e 

descarga elétrica. Estas lesões possuem um grande potencial limitante por conta de dor, 

retração cicatricial e risco infeccioso, o que pode contribuir diretamente para perdas 

funcionais e, consequentemente, ocupacionais. À vista disso, realizou-se discussão dos casos 

em que foi observada a possibilidade de estruturação e desenvolvimento de atendimentos 

transdisciplinares entre Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta, visando a aplicação de 

condutas em conjunto para alcançar as metas específicas e os objetivos conforme a 

especificidade da categoria profissional. No que refere as metas de reabilitação motora busca-

se promover a independência e transferência e mobilidade com treinos de fortalecendo força 

muscular, equilíbrio estático e dinâmico, propriocepção, ganho de amplitude articular e 

sensitiva, entre outras. Assim pode-se observar que a realização dos atendimentos em 

conjunto favoreciam o manejo do paciente, otimizavam o alcanço dos objetivos para ambas as 

profissões, e como consequência observa-se a melhora funcional do paciente mais imediata. 

Além disso, essa oportunidade contribuiu para o aprendizado e formação profissionais das 

residentes envolvidos no caso. O hospital além de ser referência na área funciona como uma 

escola no processo de qualificação dos profissionais, com o Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Universidade do Estado do Pará (UEPA), na atuação da 

Urgência e Emergência do Trauma, que são profissionais atuantes nos setores que exercem a 

preceptoria, envolvendo e estimulando ações multidisciplinares, conduzido discussões 

fundamentadas em referencias teóricas da área e o treinamento em serviço com 

acompanhamento e trocas durante o atendimento do paciente pediátrico Conclusão: As 

discussões multiprofissionais acerca dos casos e as condutas realizadas promoveu uma grande 

contribuição para a experiência de ambas categorias profissionais frente ao processo de 

reabilitação desses pacientes e possibilitou a vivência de trabalho em equipe, objetivo 

proposto pela modalidade de pós graduação em residência. 

 

Descritores: Equipe de assistência ao paciente, Reabilitação, Queimaduras. 
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